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U-WAIST-PRO Modelo NL17.01
 

BELANGRIJKE INFORMATIE! BEWAAR DE INSTRUCTIES!

Voor het gebruik van dit apparaat, lees dan de gebruiksaanwijzing, 
met name de veiligheidsinstructies.

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Als u het 
apparaat toewijst aan iemand anders geef diegene ook deze 
instructies.

WAARSCHUWING

TEKENS

WAARSCHUWING

NOTE

BETEKENISSEN

Deze instructies zijn onderdeel van dit   
apparaat. Ze bevatten belangrijke informatie 
over de behandeling en werking van het 
apparaat. Lees alle instructies aandachtig. 
Als deze aanwijzingen niet worden 
opgevolgd kunnen ernstige verwondingen 
ontstaan of het apparaat beschadigen.

Waarschuwingen moeten worden gevolgd 
om de gebruiker voor blessures te 
behoeden.

Deze richtlijnen moeten worden opgevolgd 
om schade aan het apparaat te voorkomen.

Deze instructies geven aanvullende 
informatie over de productie en de 
prestaties.

Afvalverwerking volgens de Europese 
Richtlijnen Directive 2002/96 / EC
(WEEE) op weggegooide elektronica en 
elektronische apparatuur (WEEE).

Gebruikershandleiding



1. Product Omschrijving 

USB Stroomkabel 

U-Waist-PRO is een high tech apparaat dat een volledige oplossing 
biedt voor lumbale problemen en de meest voorkomende rugpijn.

Dankzij het TENS-systeem (Electro Nerve Trans-Stimulation), 
ontstaat er een betere veerkracht in de wervelkolom en 
rugspieren. Het zal de meest voorkomende ongemakken in dit 
gebied verminderen.

Het apparaat is CE- en ROHS-gecertificeerd volgens de eisen die 
door de Europese Unie zijn opgesteld.

AAN / UIT knop  ON/OFF

+

M

Modusindicator  
Verhogen intensiteit  

Verlagen intensiteit  

Pauze   

Behandelingsstand   

U-WAIST PRO apparaat

AC / USB Oplader

Gel kussens
(3 paar)

+

Batterij (CR2032 3V)



2. Product eigenschappen 

•  De U-Waist-PRO is ergonomisch ontworpen om elk deel van de 
rug te kunnen behandelen. Daarnaast heeft het 6 massagestanden 
en 20 intensiteitsniveaus.

•  Makkelijk in gebruik, met afstandsbediening.

•  Dit toestel bevat een adapter (5VDC 500mA) om het apparaat op 
te laden (Lithium batterij)

•  De afstandsbediening werkt op een CR2032 batterij

•  Comfortabel en modern apparaat

•  U kunt het overal mee naartoe nemen omdat het een klein en 
licht formaat heeft en overal gebruikt kan worden

3. Gebruiksaanwijzing 

Voordat u gebruik maakt van de U-Waist-PRO moet u de 
volgende stappen volgen:

1. Was en droog het gebied grondig. Gebruik het apparaat niet 
wanneer u nog sporen van olie of crèmes op uw lichaam heeft.

2. Doe een CR2032 batterij in de afstandsbediening. De plaats voor 
de batterij bevindt zich aan de achterkant van de afstandsbedie-
ning wanneer u het deksel naar beneden schuift.

3. Haal 2 gelkussens uit de doos en plaats ze op het apparaat zodat 
de woorden zichtbaar zijn. Verwijder het doorzichtige beschermfo-
lie aan een kant en plak deze op de elektrode (zwarte gebied). Het 
kussentje moet het hele zwarte gebied bedekken. Druk stevig aan 
om een goede hechting te waarborgen.

4. Herhaal stap 3 voor het 2e gelkussen.

5. U-Waist-PRO is nu klaar voor gebruik.

LET OP: vergeet bij het gebruik van de U-Waist-PRO niet het andere 
beschermfolie te verwijderen zodat de gelkussens kunnen blijven 
kleven aan uw huid.
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Gebruik van de U-WAIST-PRO:
1. Verwijder het doorzichtige beschermfolie van beide gelkussens. 
Gooi het doorzichtige beschermfolie NIET weg aangezien ze na het 
gebruik op de gelkussens worden teruggeplaatst om lijm te 
behouden. Vermijd dat andere voorwerpen of materialen in 
contact komen met het gelkussen omdat dit de hechtingseigens-
chappen kan verstoren.

2. Plaats de U-Waist-PRO op het gebied dat u wilt 
behandelen en zorg ervoor dat de gelkussens 
goed in contact komen met de huid. Het is 
aan te raden om het apparaat in dezelfde 
richting te plaatsen als de richting van de 
lijnen die op de kussens staan. Volg 
hiermee dezelfde richting als de richting 
van de spier die u wilt behandelen 
(horizontaal, verticaal of schuin).

3. Druk op de AAN / UIT knop van het 
apparaat om het apparaat te activeren. Het blauwe licht zal gaan 
knipperen.

4. Om de afstandbediening te activeren drukt u op de AAN / UIT 
knop van de afstandsbediening. Links bovenin zal er een blauw 
lampje gaan branden. Om een stand te kiezen drukt u op de `M´ 
knop waarna het lampje verspringt naar de gekozen stand. De 
U-Waist-PRO start altijd automatisch met stand 1. Er zijn 6 
verschillende massagestanden beschikbaar.

5. De behandeling zal na 20 minuten automatisch stoppen. 
Daarnaast kan de behandeling op ieder gewenst moment gestopt 
worden door op de AAN / UIT knop te drukken. Verwijder het 
apparaat niet tot op het moment dat de behandeling is gestopt.

6. Druk op de `verhoog intensiteit´ / `+´ knop om de intensiteit te 
verhogen naar een voor u comfortabel niveau. Om de intensiteit 
op elk moment van de behandeling te verminderen, drukt u op de 
`verminder intensiteit´ / `-´ knop. 

Wanneer u de modus verandert, gaat de stroomtoevoer 
automatisch naar niveau 1 (minimum) als veiligheidsmaatregel. 
Onthoud dat de U-Waist-PRO 20 intensiteitsniveaus heeft. "-".

7. Als u de behandeling met de U-Waist-PRO wilt onderbreken, 
druk dan op de `     pauze/afspelen´ knop. Druk opnieuw op de 
`pauze/afspelen     ´ knop om de beha ndeling te hervatten. .

8. Als u het apparaat tijdens de behandeling uit wilt zetten, drukt u 
op de `AAN / UIT     ´ knop van de afstandsbediening. 

   



9. Zodra de behandeling is beëindigd, plaats het beschermfolie 
terug op de gelkussens voor een veilige opslag.
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Verwijder het beschermfolie van één kant van 
de gelkussens en druk ze op het apparaat. 
Zodra de gelkussens blijven kleven aan het 
apparaat verwijdert u het beschermfolie aan 
de andere kant (bewaren voor later gebruik).

Plaats de batterij in de 
afstandsbediening.

Plaats het apparaat ter behandeling 
op het door u gewenste gebied

Zodra het apparaat geplaatst is, zet u het toestel 
aan door op de knop te drukken, Pak de 
afstandsbediening en druk op de AAN / UIT 
knop om het intensteitsniveau geleidelijk te 
verhogen tot u een comfortabele instelling 
heeft gevonden. 

Plaats het beschermfolie weer op de gelkussens 
wanneer de sessie afgelopen is.

ON/OFF

+

AAN / UIT



De U-Waist-PRO gebruiksduur is vooraf ingesteld en zal altijd 20 
minuten zijn. 

 

Opladen van de batterij:
•  De U-Waist-PRO heeft een herlaadbare batterij met USB-kabel / 

speciale kabel die verbinding maakt met het apparaat. Sluit de 
USB-kabel aan op de adapter en sluit het andere uiteinde aan 
op het apparaat om op te laden. Wanneer u de stekker in het 
stopcontact stopt laadt het apparaat automatisch op. Tijdens 
het opladen blijft het blauwe licht aan. Wanneer het blauwe 
licht verdwijnt, geeft dit aan dat de batterij volledig opgeladen 
is.

•  Het laadproces duurt normaal gesproken 4 uur.

•  Het is aan te bevelen het apparaat minimaal eens in de drie 
maanden op te laden, zelfs als het niet wordt gebruikt. 

•  Als u merkt dat het apparaat tijdens de behandeling kracht 
verliest, betekent dit dat de batterij (bijna) leeg is. Als dat het 
geval is, start dan het laadproces zoals hierboven beschreven. 

Het apparaat schoonmaken
•  Reinig het apparaat na gebruik met een zachte, licht vochtige 

doek. Als het apparaat te vies is, kunt u de doek ook met een 
kleine hoeveelheid neutrale zeep bevochtigen. 

•  Gebruik GEEN chemische of schurende reinigingsmiddelen. Het 
kan ervoor zorgen dat de kleur verslechtert. 

   Zorg ervoor dat er GEEN water in het apparaat komt.

Zelfklevende gelkussens
•  Om de langst mogelijke hechting van de gelkussens te 

verzekeren, maak ze voorzichtig schoon met een vochtige, 
pluisvrije doek

4. Duur van de behandeling 

5. Onderhoud 



•  Plaats het beschermfolie terug op de gelkussens zodra de 
behandeling klaar is. Sla het apparaat op inclusief beschermfo-
lie, verwijder deze niet van het apparaat.

Opslag
• Bewaar het apparaat op een koele, goed geventileerde plaats.
• Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

Let op de plaatselijke voorschriften betreffende de verwijdering 
van materialen. Recycle het apparaat volgens de European Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Richtlijn 2022/96 / EC 
van Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Voor nadere 
inlichtingen kunt u contact opnemen met de desbetreffende 
gemeente die verantwoordelijk is voor afvalverwijdering.

• U-WAIST-PRO is niet waterbestendig. Maak het apparaat niet 
nat en zorg dat het niet in contact komt met vloeistoffen.

• Zorg dat de U-WAIST-PRO niet aan hitte blootgesteld wordt en 
gebruik het niet in de buurt van apparaten die sterke 
elektromagnetische golven zenden. Wanneer dit wel het geval 
is kan het storingen in/beschadigingen aan het apparaat 
veroorzaken.

• Stel de U-Waist-PRO niet bloot aan direct zonlicht of hoge 
temperaturen.

• Bescherm de U-Waist-PRO tegen stof, vuil en vocht.
• Wanneer de U-Waist-PRO niet goed werkt, stop dan onmiddelli-

jk de behandeling.
• Maak GEEN gebruik van de U-Waist-PRO tijdens het bedienen 

van voertuigen of machines.
• Houd de U-Waist-PRO buiten bereik van kinderen.

6. Recycle Informatie  

7. Veiligheidsmaatregelen 



• Om schade en letsel te voorkomen, raden wij u aan het 
product in de volgende gevallen niet te gebruiken:

       - Wanneer u in het bezit bent van geïmplementeerde 
elektrische apparaten (bijvoorbeeld pacemakers)

      - Metaalimplantaten
      - Hartritme stoornissen
      - Hartproblemen (bijvoorbeeld epilepsie)
      - Zwangerschap
      - Na operaties waarin het genezingsproces kan worden 

beperkt door spiercontracties
      - Wanneer u de behandeling wilt toepassen op een ander 

gebied dan wat in deze handleiding wordt beschreven
      - Op plaatsen met overmatige luchtvochtigheid: bad en/of 

douche

• Het gebruik van U-Waist-PRO wordt aanbevolen:
       - Voor menselijk gebruik
       - Voor de ontwikkeling en het doel zoals gedefinieerd in de  

handleiding. Onjuist gebruik kan letsel/schade veroorzaken.

• De U-Waist-PRO is geen medisch apparaat; het geeft geen 
diagnose en behandelt geen ziektes.

• Probeer de U-Waist-PRO niet te repareren of demonteren. Als 
u problemen vaststelt, neem dan contact op met de verkoper. 
Als u de U-Waist-PRO zelf probeert te repareren, kan de 
garantie ingetrokken worden.

U-Waist-PRO werkt niet:
Doe de volgende controles.
1. Zet het apparaat aan: brandde het lampje? Als het lampje  
    niet aan ging, ga door naar het opladen van de batterij
2. Als het lampje brandt met een knipperend blauw licht, plaats      
    het apparaat dan in het te behandelen gebied. Het is        
    belangrijk dat u de werking van het apparaat voelt.

8. Waarschuwingen

9. Veel gestelde vragen (FAQs)



    3. Pak de afstandsbediening en druk op de AAN / UIT knop.    
       Het blauwe licht moet aan gaan en wanneer dit niet het   
       geval is, ga door naar het vervangen van de batterij.
    4. Als het lichtje dan brandt, druk dan op de intensiteitsknop  
       totdat u het gewenste niveau bereikt heeft en geniet van de  
       behandeling.

De huid wordt rood in het gebied waar het apparaat gebruikt is:

   • Stop de behandeling.

   • De roodheid van de huid moet gauw verdwijnen. Wanneer dit  
      niet het geval is, is het raadzaam uw arts te raadplegen. De arts  
      kan u verder onderzoeken.

10. Technische Specificaties:

Normale omstandigheden:

DC 3,7 V (Lithium Batterij) 40mA
20 minuten

Power Device:
Duur van de behandeling:

Bewegingseigenschappen:

110 Hz.
100µs.

Frequentie:
Bereik:

1 CR2032 (3,0V)Stroomkracht:

Afstandsbediening:

191*90*18 mm.
410 g.
Afmetingen: 225*126*65 mm
Gewicht: 525 g

Afmetingen apparaat:
Gewicht apparaat:

Verpakking:

Gewicht en afmetingen:



Neem contact op met uw dealer of rechtstreeks met de klantenser-
vice. Als u het product wilt terugsturen, dient u aan te geven wat er 
mis is, voeg een kopie van uw ontvangstbewijs toe.

In dit geval gelden de volgende garantievoorwaarden:

1.  Met betrekking tot de producten van Natural Logistics SL, staat 
een garantie voor een periode van twee jaar vanaf de datum dat 
het apparaat is gekocht. Wanneer u een klacht wilt indienen, 
moet de aankoopdatum worden bewezen met de aankoopbon of 
factuur.

2. Defecten in het materiaal worden kosteloos vervangen binnen 
de garantieperiode

3.  De toepassing van de garantie leidt niet tot een verlenging van 
de garantietermijn wat betreft het apparaat of met betrekking tot 
het vervangen van onderdelen.

4.  De garantie geldt niet voor:
a. Alle schade die is veroorzaakt door misbruik, door 

bijvoorbeeld het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
b. Door reparaties door de koper of ongeautoriseerde derden.
c. Verzendingschade veroorzaakt tijdens het vervoer van 

producent naar huis of tijdens het transport naar de 
technische dienst.

d. Accessoires onderworpen aan normale slijtage.

11. Garantie

U-WAIST-PRO 2004/108/EC
2014/53/EU

 

Made in China
Gemaakt in China

Designed by / Ontworpen door:
Natural Logistics S.L.
C/Ana Mariscal 5
28223 Pozuelo de Alarcón,
Spain / Spanje




